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DOFINANSOWANIE
DO UTYLIZACJI
AZBESTU
Zachęcamy mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki do skorzystania z dofinansowania usługi demontażu,
odbioru (w przypadku wyrobów wcześniej zdeponowanych), transportu i utylizacji wyrobów zawierających
azbest. Ich demontaż, transport i utylizacja są w 100% refundowane osobom fizycznym oraz jednostkom użyteczności publicznej. Gmina nie pokrywa kosztów położenia
nowego dachu.
W związku z powyższym prosimy mieszkańców zainteresowanych usunięciem pokryć dachowych wykonanych
z wyrobów zawierających azbest lub odbiorem już zdjętych, do składania wniosków w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim (osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną – dla osób posiadających podpis elektroniczny).
Formularz wniosku można otrzymać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów
Mazowiecki lub pobrać ze strony
www.ozarow-mazowiecki.esog.pl, zakładka - azbest.
Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do wyczerpania środków na bieżący rok. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać pod nr tel. 22 731 32 64.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Okładka: Przebudowa ul. Partyzantów
w Ożarowie Mazowieckim. fot. P. Krupa
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GMINNE INWESTYCJE
OŚWIATOWE
Pomimo panującej zimowej aury, Gmina Ożarów
Mazowiecki zaczyna realizację planu inwestycyjnego
na bieżący rok budżetowy. W lutym zostały ogłoszone dwa przetargi związane z modernizacją i rozbudową infrastruktury oświatowej, a w kolejce czekają
kolejne przetargi.
Pierwszym z ogłoszonych przetargów jest wykonanie projektu oraz budowa Przedszkola przy ul. Hallera
10/8B w Ożarowie Mazowieckim. Według przygotowanego planu funkcjonalno-użytkowego, nowy obiekt ma
zostać dobudowany do istniejącego Przedszkola, a w jego
skład wchodzić mają: cztery sale lekcyjne przeznaczone
dla realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych, zabaw,
spożywania posiłków oraz wypoczynku i spania wraz z pomieszczeniami gospodarczo-socjalnymi.
Kolejny ogłoszony przetarg dotyczy
modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1
w Ożarowie Mazowieckim. Zakłada on
zaprojektowanie i wybudowanie nowego budynku modułowego. Według planu funkcjonalno-użytkowego budynek
składać ma się z 4 sal dydaktycznych,
każda dla 24 dzieci, pokoju nauczycielskiego, sanitariatów dziecięcych damskich i męskich, szatni dla dzieci wyposażonej w szafki dla 96 dzieci, jadalni,
zmywalni naczyń, rozdzielni posiłków,
sanitariatów dla pracowników oraz pomieszczeń: socjalnego, porządkowego oraz pomieszczenia technicznego
dla ochrony i obsługi monitoringu.
W niedalekiej przyszłości zostaną

ogłoszone kolejne przetargi związane m. in. z bieżącym
utrzymaniem dróg gminnych w postaci remontów cząstkowych dróg asfaltowych i z tłucznia kamiennego na
terenie gminy, budowy oświetlenia na boiskach sportowych przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Kręczkach-Kaputach oraz wykonania projektów rozbudowy dróg
gminnych: ulicy Wolności wraz ze skrzyżowaniem z ulicą
Strzykulską, Nadbrzeżnej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą
Strzykulską oraz ulicy Modrzejewskiej i Ustronnej.
								
Piotr Kuśmierczyk
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

Zdjęcie poglądowe

NOWY BUDYNEK SZKOLNY DLA
SZEŚCIOLATKÓW Z DUCHNIC
Od 1 września 2021 r. uczniów oddziałów zerowych z obwodu Szkoły Podstawowej w Duchnicach zaprosimy do nowego budynku szkoły, który
powstanie przy ulicy Parkietowej. Budynek administracyjnie będzie częścią szkoły w Duchnicach
i pomieści przynajmniej 100 uczniów.
Obiekt zbudowany będzie w systemie modułowym, który dobrze sprawdził się już w przypadku
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim.
Budynek będzie bezpieczny i przyjazny zarówno dla
dzieci, jak i rodziców. Dzieci będą mogły uczyć się
w przestronnym, nowoczesnym obiekcie dedykowanym specjalnie dla nich i dostosowanym do potrzeb
„zerówkowiczów”.

Nowa lokalizacja pozwoli na stworzenie lepszych
warunków nauki oraz wpłynie pozytywnie na komfort rozpoczęcia przygody ze szkołą, a to jest dla nas
najważniejsze. Praca kadry dydaktycznej oraz obsługi będzie również łatwiejsza w stworzonych tam warunkach.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
Krystyna Kozłowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Duchnicach
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TWÓJ ePIT 2021
Chcesz, żeby gmina Ożarów Mazowiecki, w której mieszkasz, miała więcej pieniędzy na budowę szkół,
obiektów sportowych czy lokalnych dróg? Rozlicz podatek dla Ożarowa Mazowieckiego.
Co należy zrobić jeżeli adres Twojego zameldowania
jest inny niż zamieszkania, a chciałbyś, aby część Twojego podatku dochodowego wróciła do gminy, w której
mieszkasz. Nic trudnego!
Wystarczy, że:
▶▶ zaktualizujesz swoje dane w Urzędzie Skarbowym
wybierając gminę Ożarów Mazowiecki lub
▶▶ wypełnisz druk ZAP-3 lub
▶▶ w rozliczeniu podatkowym PIT za 2020 rok wpiszesz
aktualne miejsce zamieszkania. Pieniądze z Twoich podatków trafią wtedy automatycznie do gminy, w której
mieszkasz.
Urząd skarbowy właściwy dla Gminy Ożarów Mazowiecki to:
Urząd Skarbowy Warszawa Bielany,
ul. Skalbmierska 5, 01-844 Warszawa.
Twój e-PIT 2021
Ogólne informacje
▶▶ 15 lutego 2021 r. rozpoczął się kolejny okres rozliczeniowy, który ustawowo kończy się 30 kwietnia.
▶▶ Już po raz trzeci Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa udostępniają obywatelom usługę
Twój e-PIT, w której znajdą gotowe zeznania podatkowe
na podstawie danych, które posiada administracja skarbowa.
▶▶ Tegoroczna nowość to dostęp do usługi poprzez
e-Urząd Skarbowy.
▶▶ Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT37 i PIT-38 za 2020 rok, ani nie odrzuci zeznania przygotowanego przez KAS, to z upływem 30 kwietnia zostanie
ono automatycznie zaakceptowane.
▶▶ W sytuacji, gdy z zeznania przygotowanego w usłudze Twój e-PIT będzie wynikała kwota podatku do zapłaty, urząd skarbowy do końca
maja br. prześle podatnikowi
informację o tym.
▶▶ Podatnik będzie mógł przy
pomocy usługi Twój-PIT wpłacić
podatek wynikający z rozliczenia za pomocą płatności online.
Dla kogo?
▶▶ Usługa będzie dostępna dla
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
oraz podatników, którzy uzyskują przychody z kapitałów
pieniężnych (np. ze zbycia akcji).
▶▶ W ramach usługi będą udostępnione zeznania podatkowe
za 2020 rok:
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• PIT 37 i PIT 38: najczęściej wypełniane zeznania
o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej
straty,
• PIT-28: służy rozliczeniu rocznemu podatników korzystających z opodatkowania w formie ryczałtu od
przychodów ewidencjonowanych (rozliczenie będzie
udostępnione bez danych dotyczących przychodów
z działalności gospodarczej),
• PIT-36: formularz dla podatników, którzy w danym
roku podatkowym prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (rozliczenie
będzie udostępnione bez danych dotyczących przychodów z działalności gospodarczej),
• Oświadczenie PIT-OP: oświadczenie o przekazaniu
1% podatku organizacji pożytku publicznego.
▶▶ 1% - w udostępnionym zeznaniu znajdzie się informacja o OPP wskazanej w rozliczeniu za 2019 r. Można ją
zmienić i podać numer KRS OPP, której podatnik w tym
roku chce przekazać 1% podatku.
Dostęp do usługi
▶▶ Zeznanie podatkowe w usłudze jest dostępne
od 15.02.2021 do 30.04.2021 w e-Urzędzie Skarbowym.
▶▶ Aby skorzystać z usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym, podatnik może wykorzystać profil zaufany, e-dowód lub zalogować się poprzez swoją bankowość elektroniczną. Wkrótce zostanie też uruchomione logowanie
przez aplikację mObywatel.
▶▶ Można też zalogować się podając nr PESEL lub NIP
i dane podatkowe z dokumentów PIT.

10 lutego br. rozpoczął się nabór wniosków do udziału
w Programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki - edycja 2021, dzięki któremu mieszkańcy będą mieli możliwość, przy wsparciu finansowym z budżetu gminy, wymienić stare źródła ciepła na nowoczesne
i ekologiczne zestawy grzewcze.

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

WYMIANA KOTŁÓW
GRZEWCZYCH Z DOPŁATĄ
Z BUDŻETU GMINY W 2021 R.

Dokumentacja dotycząca naboru (regulamin wraz z drukiem deklaracji uczestnictwa) jest dostępna na stronie internetowej ozarow-mazowiecki.pl zakładka STREFA MIESZKAŃCA/
WYMIANA KOTŁÓW GRZEWCZYCH. Wersja papierowa dostępna
jest także w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim przy
ul. Kolejowej 2 po uprzednim kontakcie telefonicznym.
Do składania Deklaracji zachęcamy w szczególności
osoby, które posiadają nieekologiczne kotły na paliwa stałe (węgiel, ekogroszek, drewno) - na ich wymianę są jeszcze wolne miejsca na liście podstawowej Programu, które
gwarantują otrzymanie wsparcia w wysokości do 5 000 zł
jeszcze w tym roku.

Agnieszka Kijewska
Referat Funduszy Zewnętrznych

PRZEBUDOWA
ULICY PARTYZANTÓW

Od zeszłego roku trwa przebudowa ulicy Partyzantów w Ożarowie Mazowieckim. W związku z szerokim
zakresem robót, do czasu zakończenia budowy, będą występowały utrudnienia w ruchu drogowym.
Przebudowa ulicy Partyzantów zakłada wykonanie kanalizacji deszczowej, wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego po południowej stronie ulicy, budowę
częściowych chodników po północnej stronie, przebudowę sieci energetycznej, budowę kanału technologicznego oraz przebudowę urządzeń kolidujących z
inwestycją.
Tak kompleksowa przebudowa drogi, wiąe się
z utrudnieniami podczas jej wykonywania. Oczekiwanie na odpowiednią pogodę, wydłużyłoby znacznie
czas inwestycji, który planowany jest na koniec czerwca. W kolejnych etapach planowane jest wykonanie
podbudowy i krawężników w miejscu przebiegu ciągu pieszo-rowerowego, umożliwiającego mieszkańcom przejście „suchą stopą” przez teren budowy.
Prosimy Państwa o cierpliwość, a jeśli aura będzie
sprzyjać, już w wakacje będziemy wszyscy mogli się
cieszyć z nowej, bezpiecznej drogi dla wszystkich jej
użytkowników.			
Piotr Kuśmierczyk
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów
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SAMORZĄDY WALCZĄ O ŚRODKI
UNIJNE W LATACH 2021-2027
Projekt Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 to
dokument określający strategię wykorzystania funduszy europejskich. Z przedstawicielami gmin z regionu warszawskiego stołecznego rozmawiali on-line, 2 lutego br. marszałek Adam Struzik i prezydent
Warszawy Rafał Trzaskowski.
Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 określa m.in.
szczegóły programów operacyjnych, podział funduszy
na krajowe i regionalne, a także wysokość środków przydzielonych poszczególnym województwom w ramach
programów regionalnych. Planowana jest kontynuacja
realizacji dotychczasowych programów krajowych oraz
16 programów regionalnych. Ponadto, realizowany będzie nowy program finansowany ze środków Funduszu
Sprawiedliwej Transformacji. Łączna alokacja dla Pol-

ski na lata 2021-2027 to 75 mld 972 mln euro, z czego
40 proc., czyli 28 mld 420 mln euro przeznaczone jest
na programy wdrażane z poziomu samorządów województw.
Z uwagi na niekorzystne dla metropolii warszawskiej
rozwiązania, zawarte w projekcie Umowy, Samorząd
Województwa Mazowieckiego, m.st. Warszawy oraz jednostki samorządu terytorialnego regionu warszawskiego stołecznego podjęły wspólne działania mające na
celu przedstawienie uwag do proponowanego projektu
dokumentu. Do 22 lutego br. prowadzone były konsultacje polegające na zgłaszaniu uwag.

KONDOLENCJE
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INFORMACJA O SZCZEPIENIACH W
AŻNE
PRZECIWKO COVID-19 NA TERENIE
GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI
GDZIE SIĘ ZASZCZEPISZ?
▶▶ Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa
Otwartego w Ożarowie Mazowieckim Filia w Józefowie przy
ul. Lipowej 28A
▶▶ DETOKS FENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
▶▶ Przychodnia „BIOVENA” - dwa punkty:
• w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Poznańskiej 127
oraz
• w Józefowie przy ul. Lipowej 28A (Filia GSPZLO).
HARMONOGRAM SZCZEPIEŃ
▶▶ w poniedziałki i wtorki, wymiennie co drugi tydzień w Przychodni Biovena, Punkt Szczepień w Józefowie;
▶▶ w poniedziałki, wtorki i środy - w Przychodni Biovena,
Punkt Szczepień w Ożarowie Mazowieckim;
▶▶ w środy i czwartki - w Punktu Szczepień GSPZLO.
▶▶ w poniedziałki i środy - w DETOKS FENIX Sp. z o.o.
Pracownicy Rejestracji z przychodni wykonujących
szczepienia, dzwonią na bieżąco do mieszkańców z grup
priorytetowych objętych szczepieniami i są oni zapisywani
na konkretne terminy, zgodnie
z powyższym harmonogramem.
Osoby zgłaszające się na
szczepienie, muszą zastosować
się do środków zapobiegających rozpowszechnianiu się zakażenia.

w stopniu znacznym o kodzie R (w stopniu znacznym dotyczącym upośledzenia narządu ruchu) lub N (choroby
neurologiczne) lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
▶▶ mają trudności z dostępem do punktu szczepień (np.
osoby starsze, niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień)
mogą zgłosić potrzebę zapewnienia transportu na
szczeienie

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

A
UW G

GMINNA INFOLINIA W SPRAWIE TRANSPORTU

607 919 929,

(od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00;
w środy 10.00-18.00)
Zwracamy się z prośbą, aby każdy mieszkaniec, który spełnia ww. kryteria oraz potrzebuje transportu do
Punktu Szczepień zadzwonił na infolinię po rejestracji
na szczepienie, ale nie później niż 3 dni przed wyznaczonym szczepieniem.
Ponadto informujemy, że Urząd Miejski w Ożarowie
Mazowieckim nie prowadzi rejestracji na szczepienia,
ani nie wyznacza dni i godzin szczepień.

TRANSPORT
NA SZCZEPIENIA
PRZECIW COVID-19
Osoby mające trudności
z dotarciem do punktu szczepień,
które:
▶▶ posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

Aktualne informacje o szczepieniach w gminie znajdują się na stronie
https://ozarow-mazowiecki.pl/kategoria/koronawirus/szczepienia/

Informacje o Narodowym Programie Szczepień:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19

Szczegółowe informacje o szczepieniach:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie
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SPISZ SIĘ, BO LICZYSZ SIĘ
DLA POLSKI!
1 kwietnia rozpocznie się największe i najważniejsze badanie polskiej statystyki publicznej, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Podczas spisu dowiemy się m.in. ilu nas jest, jacy jesteśmy i w jakich
warunkach mieszkamy. Dane spisowe mają ogromne znaczenie dla przyszłości naszego kraju, województwa
i gminy, dlatego tak ważne jest, żeby spisał się każdy z nas.

Spisy powszechne są przeprowadzane na całym
świecie, a ich rola jest nie do przecenienia. Właśnie dzięki spisom władze państwowe, regionalne i lokalne mają
dostęp do informacji i danych niezbędnych do podejmowania działań na rzecz społeczeństwa. Spisy ludności
mają długą tradycję - w Polsce tego rodzaju przedsięwzięcia są realizowane od ponad 200 lat!
Uczcij 100-lecie pierwszego spisu Niepodległej!
Pierwszym badaniem na ziemiach polskich, które
przypominało współczesny spis powszechny, była „Lustracja dymów i podanie ludności” przeprowadzona
w 1789 r. na podstawie decyzji Sejmu Czteroletniego.
Jak można domyślić się z nazwy, liczono wtedy mieszkańców i „dymy”, czyli domy wyposażone w komin.
Pierwszy w pełni tego słowa znaczeniu spis powszechny ludności odbył się w Polsce już po odzyskaniu niepodległości. Dla odradzającej się Rzeczpospolitej przeprowadzenie spisu było jednym z priorytetów,
ale ze względu na niezwykle trudną sytuację młodego
państwa udało się go zorganizować dopiero w 1921 roku.
„Pierwszy Powszechny Spis Ludności” pokazał, że
odrodzoną Rzeczpospolitą zamieszkiwało 25,7 mln
osób. Etniczni Polacy stanowili niecałe 70% ludności,
najliczebniejszą mniejszością narodową byli Ukraińcy (15%).
Tegoroczny Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań odbędzie się zatem równo w stulecie pierwszego spisu powszechnego odrodzonej Polski.
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Spisać musi się KAŻDY!
Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym
ludności i mieszkań w 2021 r. obowiązkowi spisowemu
podlegają:
▶▶ Polacy mieszkający w Polsce mający miejsce zamieszkania (rozumiane jako miejsce zameldowania stałego lub
czasowego, bądź jako miejsce zamieszkania stałe lub czasowe) w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach
niebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego
zakwaterowania,
▶▶ cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz przebywający w Polsce czasowo (bez względu na to czy są
zameldowani, czy nie) w mieszkaniach, zamieszkanych
pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania,
▶▶ Polacy, którzy przebywają czasowo za granicą (bez
względu na okres przebywania), którzy nie wymeldowali
się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na
stałe za granicę,
▶▶ osoby bezdomne bez dachu nad głową – obywatele
polscy i cudzoziemcy,
▶▶ mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące
mieszkaniami.
W przypadku osób niepełnoletnich spisu w ich imieniu dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.
Dlaczego spis jest tak ważny?
Inicjatywy spisowe podejmowane przez Sejm Czteroletni, jak i w momencie odradzania niepodległej Polski,

Najlepiej przez Internet - w domu lub w Urzędzie
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
2021 będzie pierwszym w historii polskich spisów
ludności, w którym PODSTAWOWĄ I OBOWIĄZKOWĄ
metodą będzie samospis internetowy. W ten sposób
statystyka publiczna wychodzi naprzeciw społecznym
oczekiwaniom dotyczącym możliwości elektronicznego
załatwiania spraw urzędowych.
Dzięki aplikacji spisowej można się spisać wygodnie
i bezpiecznie w domu o dowolnej porze dnia, a nawet
nocy. Aplikacja spisowa będzie dostępna na stronie internetowej: https://spis.gov.pl/ od 1 kwietnia do końca
spisu.
Osoby, które nie mają w domu komputera i Internetu, powinny zgłosić się do Urzędu Gminy/Miasta.
W każdej gminie w Polsce będzie funkcjonować miejsce do samospisu internetowego, będzie też można liczyć na wsparcie wyznaczonego pracownika Urzędu. Ze

względu na ograniczenia epidemiczne, warto wcześniej
zadzwonić do Urzędu Gminy/Miasta i zapytać o możliwość spisania się.
Rachmistrz osobiście lub telefonicznie
Z osobami, które nie spiszą się przez Internet skontaktuje się rachmistrz spisowy. W sumie na terenie województwa mazowieckiego będzie ich 2,5 tys., z czego
750 w Warszawie. Osoby będące rachmistrzami przeszły
specjalne szkolenie zakończone egzaminem. Musiały
też złożyć przysięgę zachowania tajemnicy statystycznej - nie wolno im pod żadnym pozorem ujawniać
i przekazywać informacji uzyskanych podczas wywiadów spisowych.
Praca rachmistrzów spisowych będzie się odbywać
na dwa sposoby: poprzez wywiad bezpośredni i telefoniczny. Forma prowadzonych wywiadów będzie zależeć
od sytuacji epidemicznej oraz preferencji rachmistrzów.
W razie wątpliwości co do tożsamości rachmistrza warto skontaktować się z infolinią spisową pod numerem
22 279 99 99 (dostępna od 15 marca).
WAŻNE! Jeśli zgłosi się do nas lub zadzwoni rachmistrz spisowy, musimy się zgodzić na rozmowę i nie
możemy już poprosić o możliwość samodzielnego spisania się przez Internet. Dlatego warto jak najszybciej
skorzystać z aplikacji spisowej i wypełnić obowiązek
spisowy w dogodnym dla siebie momencie.

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

wynikały z przeświadczenia, że wiedza o ludności, jej
strukturze i zróżnicowaniu, jest niezbędna dla sprawnego zarządzania państwem. Dziś jest podobnie – prowadzenie jakichkolwiek skutecznych działań w przestrzeni
publicznej wymaga wiedzy i danych statystycznych.
Spisy powszechne odbywają się w Polsce co 10 lat.
Na tyle często, by dane spisowe były aktualne, ale jednocześnie możliwie rzadko, by minimalizować koszty
i ograniczać konieczność angażowania czasu i uwagi
mieszkańców.
Dane zebrane podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 będą służyć do
planowania i podejmowania działań we wszystkich najważniejszych dla kraju sferach: w polityce rodzinnej,
mieszkaniowej, edukacyjnej, zdrowotnej a nawet transportowej.
Przykład? W trakcie spisu powszechnego będziemy
proszeni o podanie miejsca zamieszkania oraz lokalizację miejsca pracy. Dzięki temu statystycy sprawdzą, jak
wyglądają dojazdy do pracy na poziomie kraju, województwa, a nawet gminy. To z kolei pozwoli władzom
lokalnym poznać potrzeby transportowe mieszkańców
i organizować połączenia w regionie.
Dzięki Narodowemu Spisowi Powszechnemu poznamy dokładnie przede wszystkim sytuację demograficzną polskiego społeczeństwa i naszej gminy, a także
przyjrzymy się najważniejszym wyzwaniom związanym
z tym tematem: z jednej strony urodzeniom i dzietności, z drugiej zaś coraz intensywniejszemu starzeniu się
naszego społeczeństwa. Spis to również jedyne badanie
dające pełny obraz poziomu wykształcenia wszystkich
mieszkańców, niepełnosprawności, wyznania czy narodowości.

Nie będzie sprawdzany majątek ani telewizory
W trakcie spisu powszechnego nie będą zbierane
ŻADNE informacje dotyczące majątku, oszczędności czy
posiadanych kosztowności. Również w części formularza dotyczącej zasobów mieszkaniowych NIE BĘDZIE
pytań o wartość nieruchomości.
Rachmistrz może zadawać pytania WYŁĄCZNIE zawarte w formularzu spisowym. Nie ma zatem np. prawa
sprawdzać, czy mamy w domu odbiornik radiowy lub
telewizyjny i czy opłacamy za niego abonament.
Jeśli ktoś mimo wszystko ma jakieś wątpliwości i woli
mieć samodzielną kontrolę nad treścią odpowiedzi
w formularzu spisowym, powinien wybrać aplikację spisową i jak najszybciej ją wypełnić.
Mieszkańców województwa mazowieckiego zachęcamy do śledzenia strony internetowej Urzędu Statystycznego w Warszawie - będą na nich czekać ciekawe
konkursy z atrakcyjnymi nagrodami do wygrania!
Więcej informacji znajduje się na stronie

https://spis.gov.pl

Informujemy, że archiwalne numery
Miesięcznika Miasta i Gminy INFORMATOR OŻAROWSKI
mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Gminy:

www.ozarow-mazowiecki.pl/media-lokalne/
informator-ozarowski-120
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Kwota zebrana
w 29 Finale WOŚP

34211,74
24887 wolontariusze, 3702 eskarbonka
i 5622,74 aukcje

„Finał z głową” - takie hasło przyświecało tegorocznej zbiórce WOŚP. Mieszkańcy nie zawiedli i solidarnie włączyli się do akcji.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w trakcie
całego 29 Finału zebrała w gminie Ożarów Mazowiecki
łącznie 34 211,74 zł.
Do puszek wolontariuszy w czasie 29 Finału trafiło
24 887,00 zł. Dodatkowo w tym roku, z uwagi na pandemię
koronawirusa, nie organizowano tradycyjnej licytacji w sali
widowiskowej Domu Kultury Uśmiech. Wszystkie aukcje
przeniesiono do sieci, a dokładnie na portal aukcyjny Allegro.
Internetowe licytacje przyniosły jednak nie mniej emocji, jak
te w realnej przestrzeni. Kwota uzyskana dla WOŚP z aukcji to
5 622,74 zł.
Wystawiono ponad 50 aukcji, z czego najpopularniejsze okazały się m.in.:
• przejazd wozem strażackim 1025,00zł
• dzień w straży pożarnej z nauką pierwszej pomocy 470,00zł
• voucher na projekt logo 203,50zł
• magnes na lodówkę z logo WOŚP 182,59zł
• t-shirt z 29 Finału WOŚP 175,50zł
Kolejnym wirtualnym narzędziem, które posłużyło
do zbiórki pieniędzy na Wielką Orkiestrę była e-Skarbonka,
do której wpłacono 3702 zł.
W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
pod hasłem „Finał z głową” zbierała środki na zakup sprzętu
dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.
Serdecznie dziękujemy, wszystkim którzy w tym
roku wsparli 29 Finał, a wśród nich: Wolontariusze, Biblioteka
Publiczna w Ożarowie Mazowieckim, Cukiernia Ożarowska,
Delikatesy Baccara, Palarnia kawy Julius Meinl Coffee Polska,
Ochotnicza Straż Pożarna w Ożarowie Mazowieckim, Przedszkole Publiczne w Broniszach, Restauracja Hrabina Wcina,
Restauracja Stylowa, Sklep Lewiatan ul. Wrzosowa 15 i inni
Przyjaciele Sztabu.
Jak co roku wszyscy pokazaliśmy, że pomaganie jest
przyjemne i proste, a satysfakcja gwarantowana.

Sztab #5601 Dom Kultury „Uśmiech”
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Ożarów Mazowiecki
to mój drugi dom

- rozmowa z Marią Popko, Ukrainką
ze Lwowa, mieszkającą od wielu lat
w Ożarowie Mazowieckim

Katarzyna Świeżak: Jak długo mieszka Pani w Polsce?
Maria Popko: Już dwadzieścia dwa lata i od samego początku w Ożarowie Mazowieckim. Przyjechałam tu do pracy w polu, tylko na trzy, cztery miesiące. I zostałam do dziś.
Po 12 latach przyjechała moja młodsza córka, która wyszła za mąż za Polaka, w Polsce urodziła dziecko.
Przyjechała do mnie także druga córka ze swoją rodziną.
Wnuczki poszły do szkoły w Ożarowie. Młodszej córce
wyprawiłam tu wesele. Wnuki skończyły tu szkoły. Ożarów to mój drugi dom.

KŚ: Ukraińcy z Ożarowa trzymają się razem?
MP: Słabo. Nie jesteśmy zintegrowani, może dlatego, że
nie mamy lidera, miejsca, gdzie moglibyśmy się spotykać.
Kiedyś nie było nas tak wielu jak teraz. Byliśmy rozrzuceni
po gospodarstwach, gdzie pracowaliśmy. Spotykaliśmy
się na Stadionie w Warszawie. Można było tam porozmawiać, pójść do swoich kierowców i przekazać coś do
domu albo odebrać paczkę z domu. Pamiętam, że jadąc
pociągiem do Warszawy nie chciałam, tak jak i inne
osoby z Ukrainy, rozmawiać po ukraińsku. Dlaczego?
Bo czuło się „w plecach” niechęć.

łego wie,
że
musi
umieć gotować. Gdy
rodzice są
w
pracy
trzeba coś
ugotować,
posprzątać.
Znajomy
Polak, Leszek, pojechał do mojego ojca. Tata zrobił mu placki ziemniaczane.
Po powrocie do Polski Leszek powiedział mi: Marysiu,
miałaś rację, wasze placki mają zupełnie inny smak.
KŚ: Czym zajmowała się Pani na Ukrainie?
MP: Pracowałam w szkolnej stołówce. Gotowałam
dla 1200 dzieci. Jestem z zawodu kucharką, cukiernikiem.

KŚ: Macie coś swojego w Ożarowie?
MP: Sobotnią, wieczorną mszę po ukraińsku, w obrządku grecko-katolickim, w tutejszym kościele. Bardzo chciałam, żeby w ożarowskim kościele była taka
msza. Jeździłam do Warszawy, do cerkwi na Miodową, żeby pomogli. I wyjeździłam.
Ale trzeba było zachęcić ludzi, żeby przychodzili
na tę mszę. Rozwieszałam plakaty. Informacja o mszy
rozchodziła się między znajomymi. No i na pierwszej
byłam tylko ja i ksiądz. Pomyślałam: po co mi to było?
Tyle zachodu! Dziś przychodzi 15, 20 osób, a w święta to i 100, a czasem nawet więcej. Kiedyś śmiejąc się
mówię do księdza: trzeba by naszą mszę przenieść
do Biedronki. Będzie jeszcze więcej ludzi.
KŚ: Ma Pani zacięcie do działania. Angażowała się
Pani w inicjatywy Domu Ukraińskiego w Warszawie.
MP: Siedem lat temu, gdy powstał Majdan dużo
Ukraińców, także w Polsce, zaangażowało się w różne
rzeczy. Nie wszyscy wytrwali do dziś.
Sześć lat temu powstał Dom Ukraiński, który dawał
wsparcie, pomoc prawną, organizował wydarzenia,
jak Dzień Niepodległości Ukrainy, warsztaty. Przyszłam na otwarcie i zostałam.
Prowadziłam warsztaty kulinarne. Gotowaliśmy pierogi i barszcz ukraiński, taki prawdziwy barszcz ukraiński, gołąbki. Piekliśmy ciasta. U nas, każdy od maInformator Ożarowski 2/113 2021
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KŚ: W Bibliotece w Ożarowie powstała półka z książkami ukraińskimi. To dobry pomysł?
MP: Bardzo dobry. Ja sama lubię czytać książki. W przeszłości na Ukrainie trzeba było stać w kolejce, żeby kupić
książki w księgarni. Wstawałam nawet o czwartej rano,
żeby stanąć w tej kolejce. A mąż pytał wtedy: książka da
ci jeść? Odpowiadałam, że tak.
KŚ: Pani ulubieni pisarze?
MP: Lesyja Ukrainka, Iwan Franko, Taras Szewczenko, który w 1845 roku napisał wiersz Testament idealnie odnoszący się do sytuacji jaką teraz mamy na Ukrainie. Biblioteka to nie tylko dobre miejsce dla spotkań z książką, ale
i z ludźmi. Przydałyby się warsztaty, dzięki którym poznalibyśmy się wzajemne - Polacy z Ukraińcami. Moglibyśmy

opowiadać o sobie, dzielić się wspomnieniami, również
i Polacy ze swoich pobytów na Ukrainie.

Rozmawiała Katarzyna Świeżak
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
Biblioteka w styczniu 2021 udostępniła półkę
ukraińską - kilkanaście książek dla dzieci i dorosłych
dla ukraińskich mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego. Obecnie planujemy zbiórkę książek ukraińskich
wśród Ukraińców mieszkających w gminie, by stały
się częścią wypożyczalni.

PRZEDSZKOLOVE PRZY LIPOWEJ
Ostatnie miesiące pracy
przedszkola podczas pandemii,
pokazały nam jak istotna jest
relacja ze środowiskiem rodzinnym przedszkolaków. Ograniczenia sanitarno-epidemiologiczne utrudniają nam kontakt,
brakuje go zarówno rodzicom,
jak i nam. Dlatego Dzień Świętego Walentego dla dzieci z naszego przedszkola był prawdziwym, czerwonym dniem miłości
i przyjaźni. W Walentynki, które
są idealnym dniem do okazywania pozytywnych uczuć, zaprosiliśmy dzieci i rodziców do udziału w zabawie przedszkoLOVE.
Z tej okazji powstał wiersz mający na celu zachęcić rodziców do
wspólnego świętowania:

14 lutego – Dzień świętego Walentego
„I love you” i „kocham Cię”
to słowa, które każdy usłyszeć chce.
W ten dzień szczególnie o tym pamiętamy
i miłe słówka wypowiadamy.
Gorąco zapraszamy do zabawy przedszkoLOVE!
To nic skomplikowanego - o zasadach Wam opowiem:
Wystarczy sklecić wierszyk i wpisać go w serce;
Na sznurku przy schodach powiesić prace piękne;
Dla cioci lub wujka zrobić kartkę walentynkową
i wysłać ją przez pocztę pudełkową.
Lecz proszę pamiętać, że miłość jest ważna
nie tylko w ten jeden dzień w roku.
A wyrazy szacunku, uznania, sympatii,
powinniśmy okazywać sobie na każdym kroku.
Aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie, zaproponowaliśmy do wyboru trzy aktywności. Przez cały tydzień
rodzice mieli szansę zaangażować się w akcję w dowol12
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ny sposób. Na klatce schodowej
zorganizowaliśmy wernisaż miłosnych prac plastycznych wykonanych przez dzieci i rodziców.
W szatni umieściliśmy tablicę, na
której każdy mógł napisać kilka
miłych słów do personelu przedszkola oraz pocztę walentynkową,
przez którą chętni mogli wysłać
laurkę dla ulubionej cioci lub wujka. Tego dnia przedszkolaki chętnie uczestniczyły w różnego typu
zabawach walentynkowych i integracyjnych. Wykonały również
upominki walentynkowe dla swoich najbliższych.
Bardzo dziękujemy rodzicom
za udział w zabawie. Wierzymy,
że tego typu akcje potrafią zbliżyć
nas do siebie w tym trudnym okresie. Jest to tak istotne, ponieważ
mamy wspólny cel - dobro dzieci.

Julia Ludwicka
Marta Sadłowska

WALENTYNKI Z BIBLIOTEKĄ
KULTURA

Z okazji walentynek Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim zaprosiła Czytelniczki i Czytelników na randkę w ciemno… z książką. Czekały na
nich prezenty niespodzianki, które losowano ze specjalnie przygotowanych koszy. Tytuły zostały ukryte, nie można było ich podejrzeć. Z pewnego źródła wiemy,
że wiele randek naprawdę się udała.
I tak, mąż pani Natalii, fan biografii, spędził czas z opowieścią o życiu Leonarda da Vinci, a pani Agnieszka, wielbicielka książek o tematyce historycznej,
przypomniała sobie dzieje kobiet z Syberii.
Nie zapomnieliśmy o najmłodszych. Na dzieci również czekały zagadkowe paczki z książkami. Kto wie, może któraś z nich zapoczątkowała miłość do książek na całe życie.
Nasza akcja spotkała się z bardzo miłym przyjęciem i przyniosła nam
wszystkim namiastkę normalności w tych trudnych czasach pandemii.
Drogie Ożarowianki, drodzy Ożarowianie, śledźcie naszą stronę internetową, profil na Facebooku i Instagramie. Tam znajdziecie wszystkie informacje i zapowiedzi nadchodzących wydarzeń.
Martyna Zawada
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

Z MIŁOŚCIĄ PRZEZ POKOLENIA…
14 luty to dzień świętego Walentego. Walentynki,
czyli święto zakochanych, jest jednym z najpopularniejszych wydarzeń w roku. Ma swoich przeciwników
i zwolenników. Jednak zakochani wyczekują tego
dnia... Spędzają wspólnie czas celebrując miłość.
Ale Walentynki to również czas radości, przyjaźni i szacunku i to właśnie w tym dniu szczególnie staramy się
zrobić niespodziankę drugiej osobie, bo miłość przejawia
się w prostych czynach czy gestach.

Z tej okazji Zespół Ludowy „Ożarowiacy” przygotował
przedstawienie muzyczne.
Pochylając się nad albumem ze zdjęciami, przenieśli
nas w różne okresy... zobaczyliśmy prababcię Anię, babcię Halinę, mamę i Wiktorię. Usłyszeliśmy piosenki o miłości m.in. „Miłość Ci wszystko wybaczy” czy „Zakochani
są wśród nas”. Na temat miłości powstało wiele wierszy,
oparto na niej wiele książek, filmów czy piosenek. O wielkiej miłości marzy wiele ludzi. A jak my spędziliśmy ten
„magiczny” dzień?
Zapraszamy do oglądania filmiku na
www.dkusmiech.eu lub na profilu Facebook

Małgorzata Wdowiak
Dom Kultury „Uśmiech”
w Ożarowie Mazowieckim
Pamiętajmy, że poranki spędzone w towarzystwie ukochanej osoby czy wspólne picie
porannej kawy, rozmowy, bo miłość przejawia
się w prostych czynach czy gestach.

KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH”
- MARZEC
DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM, UL. POZNAŃSKA 165
▶▶ Na 8 marca 2021 roku zaplanowaliśmy koncert online z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Zespołu Ludowego
„Ożarowiacy”.
▶▶ Na 21 marca 2021 roku zaplanowaliśmy warsztaty
„Zrób Marzannę i palmę wielkanocną” (online lub stacjonarnie w zależności od sytuacji epidemicznej).
W związku z panującą sytuacją zachęcamy do śledzenia naszej strony www.dkusmiech.eu oraz facebooka,

gdzie znajdziecie Państwo bieżące informacje.
Przypominamy, że część zajęć w naszym Domu Kultury Uśmiech jest kontynuowana w formie online.
CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
UL. POZNAŃSKA 292
Od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 - 17:00, można wyrobić spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską
(Bilet Metropolitalny) dla mieszkańców gminy Ożarów
Mazowiecki.
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(MIKRO) KONGRES FUTUROLOGICZNY W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Kongres futurologiczny to tytuł książki Stanisława
Lema o wyobrażeniach przyszłości. Powieść została napisana w 1971 roku, a to znaczy że według niej: przyszłość
jest teraz. Dlatego zaprosiliśmy do biblioteki w Ożarowie
(17 marca o g. 18.00) znawcę twórczości Lema i kultury
popularnej, futurologa - Wojciecha Orlińskiego, by zadać
mu kilka pytań. Nie tylko czy Lem przewidział 2020 i 2021
rok: pandemię, komputery, cyfrowe pieniądze, smartfony, ale i te o naszą przyszłość: co z automatyzacją pracy?
Co z paszportami szczepionkowymi? Co z wolnością, gdy
śledzą nas nawet komórki? Zachęcamy wszystkich do zadawania pisarzowi pytań na stronie facebook poświęco-

nej temu wydarzeniu. Być może razem ustalimy, co nas
czeka za kolejne 50 lat.
Na miejscu spotykamy się w 5 osób, w reżimie sanitarnym (proszę się zapisywać), a całe spotkanie odbędzie
się też live na facebooku Biblioteki. Jeśli coś się zmieni
w obostrzeniach, damy znać na www Biblioteki. Prosimy
obserwować.

Wojciech Albiński
Biblioteka w Ożarowie Mazowieckim.

PEŁNE WYDANIE GAZETY? WYSTARCZY ZADZWONIĆ DO BIBLIOTEKI
Kto by nie chciał mieć bezpłatnego dostępu do aktualnych wydań gazet, w dodatku z domu, przy kawce? Zwłaszcza w czasie pandemii.
Pomyśleliśmy o tym w Bibliotece i na próbę stworzyliśmy coś w rodzaju czytelni prasy online. Aby nie łamać
autorskich praw majątkowych, musieliśmy wymyśleć coś,
co pozwoliłoby korzystać na raz tylko jednej osobie z danego serwisu. I tak wybór padł na program do dzielenia
ekranu.
Czytelnik, jeśli chce mieć dostęp do pełnych wydań
Gazety Wyborczej oraz Polityki dzwoni do Biblioteki (22722-12-65) w godzinach jej pracy i prosi o udostępnienie
mu ekranu na swój komputer czy tablet przez otwartą
u siebie aplikację AnyDesk. Bibliotekarz włącza komputer, czytelnik wpisuje numer do aplikacji (680 284 239)

i w ten prosty sposób może codziennie czytać świeżą Wyborczą, a co tydzień Politykę.
Na razie tylko te dwa tytuły, bo próbujemy. Być może
od przyszłego roku zwiększymy w naszej czytelni online
wybór prasowych tytułów. Póki co, po Charaktery, Kartę,
Kumpla dla dzieci, Newsweek, Do Rzeczy, Świat Nauki,
Świat Wiedzy, Tygodnik Powszechny (oraz z propozycjami, co prenumerować jeszcze) zapraszamy do siedziby
Biblioteki.

DAM PRACĘ

DAM PRACĘ

Firma VEST - POL
z siedzibą w Kaputach
k. Ożarowa Mazowieckiego
zatrudni

KRAWCOWĄ.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt

731 797 577

Компанія VEST - POL
зі штаб-квартирою в Капуті
поблизу Ожарова-Мазовецького
працевлаштовуватиме

ШВАЧКА.
Якщо ви зацікавлені, будь ласка,
зв’яжіться з нами за номером

731 797 577
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Wojciech Albiński
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

PRACOWNIK PRODUKCYJNY

Miejsce Pracy: Wieruchów (Ożarów Mazowiecki)
Twoje obowiązki:
Kontrola jakości produktów
Praca przy linii produkcyjnej
Pakowanie produktów do wysyłki
Obsługa maszyn produkcyjnych
Nasze wymagania:
Zdolności manualne
Otwartość do pracy przy pasie produkcyjnym (praca stojąca)
Gotowość do pracy 3- zmianowej
Chęci do rozwoju i związania się z firmą na dłuższy okres czasu
Oferujemy:
Umowę o pracę tymczasową
Atrakcyjne wynagrodzenie – 23,20zł br/h!
Pracę 3 zmianową od poniedziałku do piątku
Szkolenie wdrożeniowe
Odzież roboczą

Praca.pruszkow@gigroup.com
Telefon: 668-281-016

OŚWIATA
bajki z serii Sieciaki.pl. i „Owce w sieci”. Obejrzały także
teatrzyk pt. „Alicja w krainie Internetu“ i nauczyły się
piosenki pt. „Fajnie w Internecie”. Ten dzień był dla przedszkolaków nie tylko nauką, ale i dobrą zabawą.
▶▶ Uczniowie z klas 1-3 Szkoły Podstawowej Nr 1 im.
Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim brali
udział w czterech warsztatach w ramach projektu współfinansowanego z funduszy europejskich „Naukowy zawrót głowy”: Muffinki kąpielowe, Chemiczne gluty, Wpienione ziemniaki oraz Tęcza w probówce.

Z PRACY
BURMISTRZA

▶▶ 21 stycznia - przedszkolaki z Przedszkola Publicznego w Józefowie wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie
„Kreatywne przedszkole – twórczy maluch”, zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. Celem konkursu było poznawanie, przeżywanie oraz kreowanie kultury
regionalnej i narodowej lub ukazywanie różnorodności
zasobów i tradycji kulturowych innych narodów. Każda
grupa przygotowała piosenkę pochodzącą z różnych
regionów Polski. Podczas uroczystych występów dzieci
zaprezentowały się w pięknych, barwnych strojach ludowych, zgodnie z tradycją regionu, z którego pochodziła
piosenka konkursowa.
▶▶ 27 stycznia - dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1
w Ożarowie Mazowieckim zajęły II miejsce oraz liczne wyróżnienia w kategorii wiekowej 4-7 lat w konkursie plastycznym Polskie Stroje Ludowe, zorganizowanym przez
Dom Kultury Uśmiech.
▶▶ 9 lutego - dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1 obchodziły Dzień Bezpiecznego Internetu. Przedszkolaki
zapoznały się z podstawowymi zasadami bezpiecznego
korzystania z Internetu poprzez rozmowy, zabawy oraz

Gminny kalendarz wydarzeń dostępny jest na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl Uzupełniamy go
systematycznie o różne informacje
dotyczące imprez kulturalnych, sportowych, projektów edukacyjnych
oraz społecznych, stacjonarnych i
online. Organizatorów tego typu imprez zaplanowanych
na terenie gminy w 2021 roku zachęcam do przesyłania informacji na email: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl,
w celu zamieszczenia w Kalendarzu wydarzeń.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PODPISANO UMOWY:
▶▶ z wykonawcą: KOMARTRANS PRZEWÓZ OSÓB Paweł Mońko z siedzibą w Pruszkowie na powtórzenie podobnych usług do umowy Nr RZP.272.29.27.2020 z dnia
17 sierpnia 2020 r. polegających na dowozie dwojga
uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Ożarów
Mazowiecki w roku szkolnym 2020/2021 w celu realizacji obowiązku nauki na trasie Gmina Ożarów Mazowiecki (Józefów/Myszczyn) - Leszno, za cenę ofertową
brutto: 12.947,04 zł
▶▶ z wykonawcą: ROKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na projekt i przebudowę skrzyżowania DK92, ul.
Strażackiej i ul. Floriana w Ożarowie Mazowieckim za
cenę ofertową brutto: 1.659.270,00 zł
▶▶ z wykonawcą: P.H.U. „GAMMA” Andrzej Zakrzewski z siedzibą w Warszawie na wycinkę, pielęgnację,
konserwację i korektę drzew i krzewów oraz inne prace
związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki za cenę ofertową brutto: 559.122,00
zł (wartość wynagrodzenia maksymalnie do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie tj. kwoty:
700.000,00 zł)
▶▶ z wykonawcą: „BRUMEX” Piotr Kowalczyk z siedzibą w Wolskie na remont cząstkowy dróg i chodników
o nawierzchni z kostki i płyt betonowych na terenie
Gminy Ożarów Mazowiecki za cenę ofertową brutto:
193.725,00 zł (wartość wynagrodzenia maksymalnie
do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie tj.
kwoty: 370.000,00 zł)
▶▶ z wykonawcą: JUL-BUD Juliusz Winiarski z siedzibą w Zalesiu Górnym na remont balkonów w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w Umiastowie, Gmina Ożarów Mazowiecki za cenę ofertową brutto:
135.597,89 zł

Ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na:
▶▶ projekt i budowa Przedszkola przy ul. Hallera
10/8B w Ożarowie Mazowieckim
▶▶ modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim
▶▶ utrzymanie, konserwację i oznakowanie dróg
gminnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
▶▶ budowa budynku Świetlicy w Macierzyszu, Gmina
Ożarów Mazowiecki
▶▶ wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkiej dokumentacji formalno-prawnej
umożliwiającej zrealizowanie inwestycji polegającej na
rozbudowie/przebudowie dróg gminnych
••Cz. A – ul. Nadbrzeżnej od ul. Polnej do ul. Strzykulskiej
••Cz.B – ul. Bez Nazwy od ul. Partyzantów dz. ew. nr
91/3 obręb 0007 Miasta Ożarów Mazowiecki
••Cz. C – ul. Wolności wraz ze skrzyżowaniem z ul. Strzykulską
••Cz. D – ul. Modrzejewskiej i Ustronnej od ul. Ożarowskiej do ul. Ceramicznej
▶▶ pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego oraz weryfikacja i ocena dokumentacji projektowo
kosztorysowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
podczas realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
dla Gminy Ożarów Mazowiecki
▶▶ powtórzenie robót budowlanych do umowy Nr
RZP.272.9.7.2019 z dnia 23.04.2019 r. polegających na
wykonaniu projektu i budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przydomowymi pompowniami ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
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Z PRACY
RADY MIEJSKIEJ

Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 27 stycznia 2021 r.
▶▶ Uchwała Nr XXXV/327/21 o zmianie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
▶▶ Uchwała Nr XXXV/328/21 w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
▶▶ Uchwała Nr XXXV/329/21 w sprawie współdziałania
z Gminami Łomianki, Stare Babice, oraz Powiatem Warszawskim Zachodnim w zakresie organizacji transportu
międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7.
▶▶ Uchwała Nr XXXV/330/21 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania
Gmin wchodzących w skład aglomeracji Pruszków przy
wykonaniu zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Pruszków.
▶▶ Uchwała Nr XXXV/331/21 w sprawie powołania
Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do
Sądu Rejonowego w Pruszkowie.
▶▶ Uchwała Nr XXXV/332/21 w sprawie odpłatnego
nabycia nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim.
▶▶ Uchwała Nr XXXV/333/21 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Ożarów Mazowiecki.
▶▶ Uchwała Nr XXXV/334/21 zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2021 roku.

▶▶ Uchwała Nr XXXV/335/21 zmieniająca uchwałę
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.
▶▶ Uchwała Nr XXXV/336/21 zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
▶▶ Uchwała Nr XXXV/337/21 w sprawie określenia
kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za
każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych
do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki.
▶▶ Uchwała Nr XXXV/338/21 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Budżetowej na 2021 rok.
▶▶ Uchwała Nr XXXV/339/21 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Społeczno - Technicznej na 2021 rok.
▶▶ Uchwała Nr XXXV/340/21 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Gospodarczej na 2021 rok.
▶▶ Uchwała Nr XXXV/341/21 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Obywatelskiej na 2021 rok.
▶▶ Uchwała Nr XXXV/342/21 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

Uchwały podjęte na XXXVI sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 25 lutego 2021 r.
▶▶ Uchwała Nr XXXVI/343/21 w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Duchnice.
▶▶ Uchwała Nr XXXVI/344/21 w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Ołtarzew.
▶▶ Uchwała Nr XXXVI/345/21 w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Płochocin.
▶▶ Uchwała Nr XXXVI/346/21 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
▶▶ Uchwała Nr XXXVI/347/21 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego dla działek ewidencyjnych nr 147/1,
147/2, 147/3 i 21/10, obręb ewidencyjny 0003 – obszar II.
▶▶ Uchwała Nr XXXVI/348/21 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego dla obrębu ewidencyjnego numer
0011 – część II.
▶▶ Uchwała Nr XXXVI/349/21 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
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biegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w 2021 roku.
▶▶ Uchwała Nr XXXVI/350/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej równego traktowania wszystkich
mieszkańców w zapowiadanej akcji masowych szczepień
przeciwko COVID-19.
▶▶ Uchwała Nr XXXVI/351/21 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Pruszkowie.
▶▶ Uchwała Nr XXXVI/352/21 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Duchnicach poprzez
utworzenie dodatkowej lokalizacji do prowadzenia zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Uchwały Rady Miejskiej dostępne są pod adresami:
http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?c=98 ,
http://prawomiejscowe.pl/institution/18274
oraz w biurze Rady Miejskiej przy ul. Kolejowej 2 (pokój nr 108).

Pani domu
KĄCIK KULINARNY

Z przepiśnika pana domu

Kruche ciasteczka jak u babci

Ciasteczka z maszynki zawsze przywołują dobre wspomnienia, kojarzą mi się
z domem rodzinnym, kiedy piekła je babcia. Teraz ja piekę je z córką, czasami też
z chrześnicą. Każda ma swoją rolę, a potem wspólnie zajadamy popijając herbatą
lub ciepłym mlekiem. W ten sposób pieczemy nie tylko smaczne ciastka, ale też
pielęgnujemy słodkie, kruche, pachnące wanilią wspomnienia :)
Najlepsze wychodzą na mące tortowej… często robię z dwóch porcji.
Składniki:
▶▶ 500 g mąki pszennej tortowej
▶▶ 1 łyżeczka proszku do pieczenia
▶▶ 130 g cukru pudru ( może być mniej lub więcej wg. uznania)
▶▶ 200 g masła
▶▶ 3 żółtka
▶▶ 2 łyżki gęstej kwaśnej śmietany
▶▶ cukier waniliowy
Sposób wykonania:
Do miski przesiać przez sitko mąkę z proszkiem do pieczenia, następnie wrzucić pokrojone na mniejsze kawałki masło,
rozetrzeć w palcach. Z cukru pudru, żółtek i cukru waniliowego
utrzeć „kogel-mogel”. Połączyć z mąką i masłem, dodać śmietanę i zagnieść gładkie i jednolite ciasto. Włożyć do lodówki na
pół godziny.
Gotowe ciasto przepuścić przez maszynkę do mielenia mięsa,
ze specjalną nakładką do ciasteczek. Urywać ciasteczka długości
10 - 12 cm.
Ciastka układać na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia
w niedużych odstępach.
Piec w temp. 190 stopni przez 10 - 15 min. do zarumienienia.
Jeśli nie mamy maszynki możemy użyć dowolnych foremek,
czasem dzielę ciasto na dwie części i do jednej dodaje kakao. Potem wkładam do maszynki dwa kolory i wychodzą ciastka„zebry”.

Smacznego!!!
Naczelna

STRAŻ MIEJSKA APELUJE
W związku z występowaniem trudności podczas pracy służb porządkowych, komunalnych
i ratowniczych w dotarciu pod wskazany adres, w szczególności
w godzinach wieczorowo-nocnych APELUJEMY do wszystkich właścicieli,
administratorów, użytkowników nieruchomości o umieszczanie w odpowiednim miejscu
i należyte utrzymanie tabliczki z numerem porządkowym.
OBOWIĄZKIEM WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI,
JEST JEJ WŁAŚCIWE OZNAKOWANIE NUMEREM PORZĄDKOWYM.
Strażnicy miejscy w ramach zadań własnych, będą prowadzili kontrole nieruchomości,
a w przypadku stwierdzenia uchybień podejmą czynności adekwatne do zaistniałej sytuacji.
Należy pamiętać, że w przypadku potrzeby nagłej pomocy, liczy się każda minuta.
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KĄCIK ADOPCYJNY

Kochani
W związku z brakiem
środków finansowych nie
przyjmujemy obecnie pod opiekę więcej zwierząt, to dlatego, że nie jesteśmy w stanie zapewnić im odpowiedniej
opieki. Obecnie na naszym pokładzie jest kilkanaście psów i ponad tuzin kotów. Wiele z nich ma nikłe szanse na
dom są chore, stare, przerażone i w tej chwili musimy zapewnić im godne warunki do czasu znalezienia domów docelowych. Codziennie otrzymujemy od Państwa informację z prośbą o pomoc nie tylko bezdomnym, ale również
cierpiącym, zaniedbanym zwierzętom. Staramy się jeździć na każdą zgłoszoną przez Was interwencje. Wszystko
co robimy, robimy za darmo w ramach wolontariatu. Używamy własnych samochodów jeździmy za własne paliwo
po godzinach pracy czy weekendy. Często zmagamy się we własnych domach ze swoimi problemami, kradniemy
czas, który moglibyśmy spędzać z naszymi rodzinami, ale nie potrafimy inaczej… Robimy to, bo to kochamy!!! Walczymy już tak ponad 15 lat, a jako fundacja od 4.
Bez Waszej pomocy nie damy już rady…
Bez Waszej pomocy nie przetrwamy…
Jeśli chcecie abyśmy dalej działali prosimy o pomoc rzeczową i finansową.
Za każdą pomoc serdecznie dziękujemy.

Fundacja AR-KA-DO
Bank BGŻ BNP PARIBAS 61 1600 1417 1845 4944 9000 0001

CHLEB I RESZTKI
Z NASZEGO STOŁU

SZKODZĄ PTAKOM!
PTAKI WYMAGAJĄ DOKARMIANIA WYŁĄCZNIE W ZIMIE
w okresie najniekorzystniejszych
warunków pogodowych.
Aby nie zaszkodzić ptakom należy dokarmiać je czystym,
suchym, naturalnym oraz świeżym pokarmem w małych
ilościach np. pszenicą, ziarnem słonecznika.
Niezjedzony, zalegający pokarm gnije, jest siedliskiem bakterii
i groźnych dla ptaków chorób.

Dokarmiajmy ptaki z głową!!!
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ REKLAM I OGŁOSZEŃ, ZASTRZEGA SOBIE PRAWO SKRÓTÓW W NADESŁANYCH LISTACH I TEKSTACH.
Niezamówionych materiałów i zdjęć nie zwracamy.
PRZYGOTOWALI DO DRUKU: Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik - Redaktor Naczelna,
KOREKTA TEKSTU: Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
SKŁAD TEKSTU: PDF STUDIO Paweł Krupa, ul. Dmowskiego 70B/43, 05-850 Ożarów Mazowiecki
DRUK: Drukarnia Standruk 20-150 Lublin, ul. Rapackiego 25
ADRES DO KOREPONDENCJI: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 z dopiskiem „REDAKCJA INFORMATORA OŻAROWSKIEGO”
tel.: 22 731 32 00, 731 32 57, e-mail: informator@ozarow-mazowiecki.pl,
ADRES REDAKCJI: ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
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